L’exposició permanent
L’espai que acull l‘exposició permanent també és diàfan i accessible, i hi ha tot de bancs que en faciliten la
visita reposada. La sala, a les fosques, permet d’aproximar-se a la trajectòria i el pensament polític de Lluís
Companys amb diversos graus de lectura.
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En l’experiència museogràfica predomina el llenguatge
audiovisual, amb ordinadors tàctils interactius de gran
format, que permeten de recórrer-ne la biografia, les
seves accions i el seu context històric, en funció dels
interessos del visitant. També es projecta un audiovisual que en repassa la trajectòria.
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L’exposició proposa un itinerari perimetral, amb la reproducció de documents originals que són impossibles de trobar enlloc més, a part dels arxius. Hi ha
publicacions periòdiques editades a Catalunya i Llatinoamèrica, cartells de gran format, cartes personals
i fotografies històriques que es presenten en vitrines i
plafons explicatius.
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Espai Lluís Companys
Horaris:
Dijous, divendres i diumenge de 10 a 14 h
Dissabte, de 15 a 19 h
Preus:
Tarifa normal 3 € / Tarifa reduïda 2 € / Nens de 7 a 12 anys /
Grups a partir de més de 20 persones /
Grups amb el carnet cultural de la Ruta del Cister /
Carnet Jove / Tarifa gratuïta per a menors de 7 anys.
Servei de visites guiades:
El Tarròs, Ctra. de Balaguer (C -53), s/n
Tel. 973 570 233
turisme@tornabous.cat

Fotografia de la coberta:
Retrat de Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya.
Palau de la Generalitat de Catalunya. Arxiu Nacional de Catalunya.
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Lluís Companys i Jover va néixer al Tarròs el 21 de juny
de 1882. És aquí on es va amarar del món de la pagesia i també on va conèixer Salvador Seguí, un destacat anarcosindicalista que retrobaria de gran a Barcelona, on es va traslladar per estudiar-hi batxillerat i,
més tard, la carrera de dret a la Universitat de Barcelona. De ben jove va entrar en el món del periodisme i
de la política.
D’ideologia republicana, va ser el primer president del
Parlament de Catalunya i va tenir els càrrecs de ministre del Govern espanyol, president de la Generalitat de Catalunya i president d’Esquerra Republicana
de Catalunya. L’origen rural va marcar també la seva
trajectòria política, ja que, en les seves múltiples responsabilitats, la política agrària va guiar la seva acció
de govern.
Refermat en el catalanisme, i davant la deriva conservadora del Govern republicà, el 6 d’octubre de 1934
Companys va proclamar l’Estat Català dins la República Federal Espanyola, per la qual cosa va ser empresonat. A les acaballes de la Guerra Civil, va emprendre
el camí de l’exili, però a l’agost de 1940 va ser detingut
per la Gestapo, que el va lliurar a les autoritats franquistes. Després d’un judici militar sumaríssim sense
garanties processals, Companys va ser afusellat al
castell de Montjuïc el 15 d’octubre de 1940. És l’únic
president de govern elegit democràticament que ha
estat executat a l’Estat espanyol.

Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, saluda la
neboda en arribar a la seva casa natal del Tarròs. Entre el mes de gener
i d’octubre de 1934. Arxiu Nacional de Catalunya.

Sebastián Pozas, cap de l’exèrcit de l’est, Lluís Companys, president
de la Generalitat de Catalunya, i Carles Pi i Sunyer, conseller de Cultura
de la Generalitat, saluden amb el puny alçat durant el segon Congrés
Internacional d’Intel·lectuals per a la Cultura. Palau de la Música Catalana, Barcelona, 11 de juliol de 1937. Arxiu Nacional de Catalunya.

Fites biogràfiques
1917 Funda el Partit Republicà Català amb Francesc
Layret, entre d’altres
1917 És escollit regidor de l’Ajuntament de Barcelona
1920 Assassinat de l’advocat Francesc Layret,
amic seu
1922 Funda la Unió de Rabassaires i altres conreadors
1923 Assassinat de Salvador Seguí
1930 Detingut quatre vegades,
entre l’abril i el desembre
1931 Conferència d’esquerres i fundació de ERC
1931 Proclamació de la República amb Francesc Macià
1933 Lluís Companys és nomenat Ministre de Marina
del Govern d’Espanya
1934 Lluís Companys és elegit president
de la Generalitat de Catalunya
1934 Fets del sis d’octubre
1935 Lluís Companys és condemnat a trenta anys
de reclusió major per rebel·lió
1936 Restitució de la Generalitat i de Companys
com a president
1939 El 5 de febrer Lluís Companys inicia l’exili
1940 El 15 d’octubre és afusellat al castell de Montjuïc

Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, talla un
meló al Tarròs, abans d’iniciar un viatge a la Val d’Aran. L’acompanyen,
entre d’altres, Joan Comorera, Bonaventura Gassol i Joan Alavedra.
19 d’agost de 1934. Arxiu Nacional de Catalunya.

L’espai museístic
L’equipament cultural, inaugurat l’any 2014 a iniciativa
de la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Tornabous, dona resposta als requeriments museològics actuals, com l’accessibilitat i la sos
tenibilitat, i també a les demandes del visitant, que espera experiències i serveis de qualitat.
El centre està integrat per una recepció àmplia i diàfana, una sala polivalent d’activitats i un espai de consulta i d’exposició permanent.

